PROGRAMAÇÃO DA CRUZADA
BILLY GRAHAM

Sexta, dia 24, 7:30 p.m.
Special guests: Salvador

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”

and Steven Curtis Chapman

Crianças - Sábado, dia 25,
10 a.m. Kidz Gig with
Bibleman (essa será a única
atividade que não contará com a
presença do Rev. Graham, em
razão de sua saúde fragilizada)

Sábado, dia 25, 6 p.m.
Concert of Hope with special
guests Tree 63, Nicole C.
Mullen, and Jars of Clay

Domingo, dia 26, 3:30 p.m.
Special guests Marcos Witt,

The Gaither Vocal Band,
MercyMe, and Michael W.
Smith
A Igreja Batista da Liberdade
em New York vai estar lá!

2 Coríntios 3.17

Dear Parents,
See how much your children
have learned the books of the
Bible..…………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
Profa. Jerusa Soares

Ore, Convide, Participe!
GREATER NEW YORK
Billy Graham Crusade
Flushing Meadows Park
Junho 24, 25 e 26

1) Haverá estacionamento no local?
R: Sim. Mas, é altamente aconselhável que se faça uso do transporte
público.
2) Se chover, haverá Cruzada?
Sim. Curiosamente, o maior número de decisões em cruzadas
anteriores ocorreu em dias de chuva.
3) Haverá cadeiras no local?
Sim. Cerca de 50.000 para quem chegar primeiro. A entrada estará
liberada quatro horas antes do início do evento.
4) Será cobrado ingresso para a Cruzada?
Não. O evento é gratuito.
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“PORQUE A CRISTO O SENHOR SERVIS”
Col. 3.24

Ontem, um número signficativo de membros da nossa igreja
esteve presente no Flushing Meadows Park, para o último treinamento
da Cruzada Billy Graham em New York.
Foi muito interessante ver irmãos de diversas nacionalidades,
cerca de trinta, participando juntos de todos os preparativos. Todos
ajudavam, todos cooperavam, todos somando esforços para que o
objetivo maior seja alcançado: Ganhar almas para Jesus! É isso,
realmente, o que importa! Por isso estávamos sorridentes com o que
estamos fazendo para o Senhor de nossas vidas. Desejosos que outros
venham também experimentar do seu amor, da sua graça, mediante a
aceitação de Jesus Cristo como Salvador.
Pensei também na outra parte da família cristã que não estava
lá fisicamente, mas está convidando, orando em favor dos nomes da
Operação André, que está andando e orando pelas ruas da cidade. Na
próxima sexta-feira, vamos todos nos encontrar lá, dando
prosseguimento ao plano de Deus. Alguns atuando como introdutores,
cantores, conselheiros, supervisores, enfim, todos servos felizes
“porque nós somos cooperadores de Deus” I Cor. 3.9. Que
privilégio! O Rev. Graham pregando, as pessoas que nós convidamos
ouvindo, O Espírito Santo tocando os corações, todos orando, os
conselheiros a postos para compartilhar desse momento único na vida
de uma pessoa: o novo nascimento!
Essa semana é muito importante. Interceda para que os
obstáculos sejam todos removidos e nossos convidados estejam lá.
Para que você esteja lá, para que o Rev. Graham esteja lá, porque o
Espírito Santo já está atuando e vidas serão transformadas. Diga
amém!
Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração!
Profa Silvana Rego
Ministra de Educação Religiosa
Igreja Batista da Liberdade em New York

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
ABERTURA
Hino de Abertura ........................................Regente e Congregaçãoo
Oração de Abertura.......................................................... Dirigente
COMUNHÃO E COMUNICAÇÕES
Palavra de Boas-Vindas .................................................... Dirigente
Ministério de Educação Religiosa ............................ MER Silvana Rego
CELEBRAÇÃO
Cânticos ..........................................Liber NY Worship & Praise Team
Dedicação de Dízimos e Ofertas .................................... Congregação
Música Instrumental .......................................................... Teclado
Oração de Gratidão.................................................. Celsino Dasilva
ADORAÇÃO
Cânticos ..........................................Liber NY Worship & Praise Team
PALAVRA
Mensagem.............................................................. Ir. Jonas Trunk
Música Especial (solo) ............................... M.M. Jocilene Ayres Malas
Oração Final ........................................................... Ir. Jonas Trunk
Música Final...................................................................... Teclado

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Romanos. Não deixe de
participar.

Intercessão

MOTIVOS DE ORAÇÃO

- Diretoria da igreja, comunhão da Igreja, Pr. Billy Graham,
pessoas da nossa lista da Operação André, por Soraya Dunham e familía.

Gratidão

– Deus tem nos abençoado grandemente. Compartilhe suas
bênçãos, para que possamos dar glórias a ele.

Andando e Orando

- Tempo de orar! Nós vamos andar e orar pela cidade
em duplas, trios, quartetos, etc. Inscreva-se com a ministra de educação
religiosa Silvana Rego, para agendar o melhor dia e horário para você. Oremos
sem cessar pela Cruzada Billy Graham nessa reta final.

Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos, às 10:00h. Classes para

todas as idades. No último domingo conheceremos o aluno padrão da nossa
EBD. Será você?

Ensaios Grupo de Louvor - Quartas-feiras às 7:00pm. Se você faz
parte desse grupo, não deixe de participar.

ANIVERSARIANTES DO MÊS JUNHO

“O Senhor te abençoe e te guarde”
04 –Anthony Soares
08– Scott Machado
14– Maria Inês Caetano
14 – Daniel Olmo

Num. 6.24. 27
16 – Winifred Camargo
27 – Casamento: Geane e George
29 - Casamento: Celsino e Cecília

LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja
corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15).

ESCALA DE SERVIÇO
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos
homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a
Cristo, o Senhor, servis.” Colossenses 3:23 e 24

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Jocilene Malas
Wine e Beni
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Próximo domingo
Fátima Lacerda
Neuza, Sebastião, Solenir
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a
realização de qualquer atividade na Igreja.
FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração;
não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.”
II Corintios 9.7. Os valores desse fundo não serão utilizados para
nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo.

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós!

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”

Salmo 122:1

Ir. Jonas Trunk – Obrigado por sua cooperação. Agradecemos a Deus sua vida
e oramos para que ele continue a abençoá-lo ricamente.
DIA DOS PAIS – Nós, mães e filhos, desejamos a vocês as mais escolhidas
bênçãos de Deus com muito carinho.

Homens - Não percam a reunião quinta-feira na casa do
irmão Manuel Cunha às 8:00pm. 160-41 Higland Ave.Jamaica

